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  ניירות ערךב יםעלות שירותגילוי 

  

  מבוא

 שנגבו בפועל ,העמלותהשיעורים של הצגת  אופןאת הנהלים בהוראה זו באים להסדיר  .1

 . ללקוחות המבצעים פעילות בניירות ערך יםאיבנקתאגידים העל ידי ה

 

  הגדרות

 הוראה זו:ב .2

 (להלן 1981 –ט(ו) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א 9כאמור בסעיף  –" לקוח"

 ;חוק הבנקאות)

  אחת או יותר מאלה:  - "ניירות ערך "עמלות

(א) של 4לפרט  1כאמור בפסקה  :ישראליים ניירות ערךקניה, מכירה ופדיון של  עמלת -

 –(להלן  2008 –התוספת הראשונה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח 

  ;כללי העמלות)

(א) של התוספת הראשונה לכללי 4לפרט  4כאמור בפסקה  :עמלת ניירות ערך זרים -  

  ; העמלות, ולמעט אופציות

(א) של התוספת הראשונה 4לפרט  5 כאמור בפסקה :ניירות ערךפיקדון דמי ניהול  -  

  .העמלותלכללי 

 

 מידע השוואתיהצגת 

אם בהת ,עמלותהאת שיעורי , ניירות ערך שחויב בעמלות, לקוחכל תאגיד בנקאי יציג ל .3

 כדלהלן: ,לתוספת א', לפי העניין

נגבה עמלת קנייה, מכירה ופדיון של ניירות ערך, שהשיעור הממוצע המשוקלל של   .א

שווי ל הדומ בשווי מחזיקים פיקדונותהתאגיד הבנקאי שמלקוחות בפועל 

  .הלקוחפיקדון שמחזיק ה

בפועל שנגבה , פיקדון ניירות ערך השיעור הממוצע המשוקלל של דמי ניהול  .ב

פיקדון שווי הל  הדומבשווי פיקדונות  מחזיקיםמלקוחות התאגיד הבנקאי ש

  .הלקוחשמחזיק 

 תשנמסר הודעהבמסגרת ה, להוראה 3בסעיף האמור את התאגיד הבנקאי יציג ללקוח  .4

 . הנתונים שיימסרו ללקוחההודעה) –(להלן  לחוק הבנקאות )1(א(ג)5סעיף מכוח  לו

 .דצמבר) –יוני, יולי  –חודשים (ינואר  6של נתונים שהתקבלו במהלך תקופה  יתבססו על

, ההוראל 3באתר האינטרנט שלו את המידע האמור בסעיף יפרסם התאגיד הבנקאי  .5

. הנתונים שיפורסמו באתר האינטרנט של בתוספת א' הכשהוא ערוך בהתאם לטבל

 –חודשים (ינואר  6שהתקבלו במהלך תקופה של נתונים התאגיד הבנקאי יתבססו על 

ימים מסוף כל  30 תוךאותם יעדכן התאגיד הבנקאי באתר , ואשר דצמבר) –יוני, יולי 

 . תקופה
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 הצגת מידע על חיובים בפועל

בהודעה לעיל, יציג התאגיד הבנקאי  4 –ו  3מכוח סעיפים  ,ללקוחיימסר ש לצד המידע .6

 6 תקופה שלבמהלך  ,בהן חויב הלקוחניירות ערך קניה, מכירה ופדיון של את עמלות 

, יעשה בהתאם אלהפירוט על עמלות אופן הצגת ה. )דצמבר –יוני, יולי  –חודשים (ינואר 

 '.בבתוספת  הלטבל

  

לעיל, יציג התאגיד הבנקאי בהודעה  4 –ו  3מכוח סעיפים  ,ללקוחיימסר המידע שצד ל .7

חודשים (ינואר  6תקופה של ניירות ערך בהן חויב הלקוח, במהלך  דמי ניהולעמלות את 

 ה, יעשה בהתאם לטבלאלהאופן הצגת הפירוט על עמלות  .דצמבר) –יוני, יולי  –

  '.גבתוספת 

  

בהחזקה המורכבת מתקופות  ,החזיק לקוח בנייר ערך מסוים, בסעיף זהעל אף האמור 

פנה התאגיד יבתוספת ג', כנדרש  ההחזקהתקופת ה של הצגבמקום החזקה שונות, 

, כפי נייראותו של מספר ימי ההחזקה חישוב אופן המסביר את  ,בהודעהמידע הבנקאי ל

  . לקוח בפועלשבוצע על ידי  התאגיד הבנקאי לצורך קביעת סכום העמלה בה חויב ה

 

  

  

* * *  

  
  

  עדכונים

  תאריך  פרטים  גרסה  מס'  06חוזר 

  02/04/2014  חוזר מקורי  1  2415
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  )5, 4, 3(סעיפים  תוספת א'
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  )6(סעיף  'בתוספת 
  

  
  )7יף (סע גתוספת 

  

  
  

  


